UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Geheime zitting van 2 september 2019
Aanwezig:

Pieter Claeys, burgemeester-voorzitter;
Yves De Baets, Hendrik Van de Veere, Frederik Versluys,
Inge De Gussem, schepenen;
Karine Goegebeur, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
Verlenen van toelating en goedkeuren van een tijdelijk aanvullend politiereglement voor de
organisatie van de Paardenmarktfeesten van 7 en 8 september 2019
Het college,
Wetten
reglementen

en

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2011 houdende goedkeuren
gecoördineerd politiereglement evenementen politiezone MeetjeslandCentrum
Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 119, 130bis en 135, § 2, 7°
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van
16 maart 1968, inzonderheid hoofdstuk II
KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
MB van 11 oktober 1976 en wijzigingen waarbij de minimum afmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden der verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

Reglement Administratieve Sancties van 29 oktober 2015
Aanvraag met evenementenformulier en grondplan van 18 augustus 2019
Dossiers 2017 en 2018 met adviezen
Het paardenmarktcomité doet een aanvraag voor de paardenmarktfeesten
van 7 en 8 september 2019.

De aanvraag is laattijdig. Gezien het tijdsbestek is het niet meer mogelijk nog
de adviezen van politie en brandweer in te winnen. Gezien het evenement op
ongeveer dezelfde wijze doorgaat als voorgaande jaren, kunnen deze
maatregelen hernomen worden.
In 2018 gingen er werken door in de feestzone. In 2017 was dat niet het geval.
Er worden tot 300 bezoekers verwacht. Er zal een tent geplaatst worden op
de paardenmarkt.
Er gaat o.a. een trekpaardenactiviteit, een boekenverkoop, knutselactiviteit,
eetfestijn en koetsentocht door dat weekend.
De koetsen rijden via Zuidstraat, Kleine Zuidstraat, Voorstraat, rond Punt,
terug naar Plein (paardenmarkt) of via Zuidstraat, Molenstraatje, Eindeken,
Voorstraat en zo terug.
Men vraagt geen bewegwijzering of publiciteit.
Voor de organisatie van de Paardenmarktfeesten zijn verkeersmaatregelen
nodig om alles veilig te laten verlopen. Men vraagt zelf de kasseiweg
verkeersvrij te maken.
Er wordt geen afwijking gevraagd op de geluidsnormen.
Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel
Stemmen
Besluit

Toelating
Tijdelijk aanvullend politiereglement
Met eenparigheid van stemmen
Hoofdstuk I: Toelating
Artikel 1:

Paardenmarktcomité, p.a. Rudy Heynssens, krijgt de toelating
van het college van burgemeester en schepenen om de
paardenmarktfeesten en koetsentochten te organiseren op 7 en
8 september 2019 en daarbij tenten te plaatsen op de
paardenmarkt.

Artikel 2:

advies van de brandweer editie 2016 wordt overgemaakt en moet
strikt worden nageleefd, voor zover de bepalingen niet in strijd
zijn met de artikelen in deze beslissing.

Hoofdstuk II: parkeerverbod

Artikel 3:

het is verboden te parkeren of stil te staan in volgende straten of
pleinen of gedeeltes ervan:
- Plein, vanaf huisnummer 115 tot en met huisnummer 137.

Artikel 4:

deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken
van verkeersborden type E3 voorzien van begin-, herhalings- en
eindpijlen (type X) en voorzien van reglementaire onderborden
waarop de tijdsvork is aangebracht.

Artikel 5:

deze maatregel is van toepassing op zaterdag 7 september 2019
vanaf 9.00 uur tot en met 22.00 uur en op zondag 8 september
2019 vanaf 09.00 uur tot en met 19.00 uur.

Hoofdstuk III: omleiding
Artikel 6:

de toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is
verboden voor alle motorvoertuigen:
- Plein, vanaf huisnummer 115 tot en met huisnummer 137.

Artikel 7:

deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken
van nadars en verkeersborden van het type C3.

Artikel 8:

deze maatregel is van toepassing op zaterdag 7 september 2019
vanaf 9.00 uur tot en met 22.00 uur en op zondag 8 september
2019 vanaf 09.00 uur tot en met 19.00 uur.

Hoofdstuk IV: openbare orde
Artikel 9:

de opstelling van verschillende constructies dient op zodanige
wijze te gebeuren dat een minimumdoorgang van vier meter
steeds gevrijwaard blijft op de site van de festiviteiten.

Artikel 10: de organisatoren plaatsen bij aanvang van de maatregelen de
nadar op de rijbaan en verwijderen de nader en plaatsen de
borden C3 uit front na afloop van het evenement.
Hoofdstuk V: algemene bepalingen
Artikel 11: overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen
of sancties in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de
toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.
Artikel 12: dit reglement wordt bekendgemaakt op de wijze voorzien in het
decreet lokaal bestuur en gaat in afwijking op het decreet van
kracht op 7 september 2019.
Artikel 13: de aanvragers, de politiezone, de wijkpost, de brandweer, AWV
en de technische dienst worden op de hoogte gebracht van deze
beslissing.
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